
entre els llibres i el compromís
per Gregori Mir

CULTURA I VIDA A MALLORCA ENTRE LA 
GUERRA I LA POSTGUERRA (1930-1950), 
de Josep Massot i Muntaner. Col·lecció 
«Serra d’Or», núm. 14, Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 1978.
Una de les obres més sòlides a la vegada 
que més representatives de la generació 
que va néixer just acabada la guerra és 
la de Josep Massot. Sòlida, perquè és fruit 
d'una penosa i complexa investigació tot-
hora reflexionada i valorada a partir d'uns 
criteris científics que aconsegueixen la 
sempre difícil objectivitat, o que s’hi acos-
ten. I representativa, perquè Josep Massot, 
mallorquí que ha fet la seva obra al Prin-
cipat, fa temps, de molt jove, quan tot 
pressionava devers opcions contràries, va 
assumir el compromís, seriós i profund, 
de col·laborar en la reconstrucció dels nos-
tres malmenats països.
Crec que l’obra fins ara publicada de Josep 
Massot ha d'esser vista en una doble pers-
pectiva. Primerament, és l'obra d'un ma-
llorquí que necessita explicar-se la seva 
realitat personal i col·lectiva a partir d’una 
realitat més ampla, que necessàriament 
connecta amb les formes superiors d'una 
cultura que integra la plurirealitat d’allò 
que hem convingut de denominar Països 
Catalans. Aquesta perspectiva és la que 
també explica les obres perennes de Marià 
Aguiló, M. Costa i Llobera, Miquel dels 
Sants Oliver, Joan Alcover, Gabriel Alomar, 
B. Rosselló-Pòrcel i Francesc de B. Moll, 
Per citar uns noms prou evidents per a 
qualsevol que estigui ni que sigui mitja-
nament informat.
L'altra perspectiva és la de l'escola d'eru-
dits catalans que s’origina amb la Renai-
xença i que intenta abastar una història de 
la cultura catalana a partir de les ciències 
de l’esperit. Escola que s'esbucà tràgica-
ment amb la guerra i que ressorgeix sota 
els estímuls d'actituds morals com les de 
Jordi Rubió i de les aportacions científi-
ques de Vicens Vives. Una tradició d’eru-
dits, als quals el millor qualificatiu que es-
cau és el de l’obra ben feta.

CULTURA i COMPROMÍS
La literatura —en la seva triple considera-
ció de popular, de creació i com a objecte 

investigació històrica—, la fenomenolo- 
9|a de les manifestacions religioses col- 
ectives, la història, des del vessant de
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les ciències de l’esperit, tenen una rela-
ció íntima que només una intel·ligència 
amb gran capacitat de síntesi pot fer evi-
dent. I aquest és el cas de l'obra de 
Massot. Els seus estudis sobre literatura 
popular —espargits en diferents publica-

Programa de l'estrena al Teatre Principal 
de Palma d’Érase una vez,
«cuento lírico en 2 actos y 4 cuadros», 
de Gabriel Fuster i del mestre Isidre Molas, 
basat en les rondalles de mossèn Alcover.

cions—; les seves obres d'història ecle-
siàstica contemporània {Aproximació a la 
història religiosa de la Catalunya contem-
porània, 1973; L’Església catalana al se-
gle XX, 1975; Església i societat a la Ma-
llorca del segle XX, 1977); la seva revisió 
crítica del fenomen renaixentista a Mallor-
ca [Els mallorquins i la llengua autòctona, 
1972), són fites d’un procés que el con-
duirà a una aproximació a determinats fets 
històrics que ell, home de fe en un país 
i en una concepció de la vida, es veu obli-
gat, diria que moralment obligat, a plante-
jar-se. En aquest sentit, la seva obra mag-
na, La guerra civil a Mallorca (1976), sem-
bla esser la culminació del seu compromís.

Josep Massot va saber veure que no era 
possible entendre el nostre present sense 
abans haver analitzat el terrible hiatus de 
la guerra. Més d’un, ingènuament o amb 
mala fe, havia pretès abastar grans visions 
o estudis parcials passant per sobre d’a- 
quella hecatombe que ensorrà el procés 
polític i cultural autòcton que lentament 
s’havia anat fent i consolidant des de mit-
jan segle XIX. I dic cultural i polític, però 
les connotacions són més amples, perquè 
encara ara sofrim les conseqüències d’a- 
quella tragèdia col·lectiva. I Josep Massot, 
home d'un temps i d'un país, no podia de-
fugir la responsabilitat que com a intel·lec-
tual li pertoca.
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< novetats catalanes del mes )
EDITORIAL PÒRTIC

FREDERIC ESCOFET, L’ÚLTIM EXILIAT, Xavier Febrés. Pròleg de J. M. Huertas 
Claveria. Col. «Memòries», 25. 284 pàgines amb il·lustracions. 550 ptes.
ELS ESCORPINS, Baltasar Porcel. 2' edició.
Col·lecció «Llibre de Butxaca», 16. 220 pàgines. 400 ptes.
L’HORA DE CATALUNYA, Joan Misser. Pròleg de Manuel Ortínez.
Col·lecció «Llibre de Butxaca», 117. 140 pàgines. 275 ptes.
TERRA SANTA, AVUI, Isidre Burunat Torres.
Col·lecció «Pòrtic 71», 17. 377 pàgines. 550 ptes.
PERSONATGES, Montserrat Roig. 3.‘ edició. Fotografies de Pilar Aymerich. 
Col. «Pòrtic 71», 16. 320 pàgs., amb 50 fotos dels entrevistats. 550 ptes.
DES DELS TURONS A L’ALTRA BANDA DEL RIU. Escrits de presó, Jordi Pujol. 
Col·lecció «Pòrtic 71». 236 pàgines. 3.’ edició. 475 ptes.

EDITORIAL SELECTA/CATALÒNIA
FOLKLORE DE CATALUNYA — CANÇONER, Joan Amades. 2.* edició.
Col·lecció «Biblioteca Perenne». 1.400 pàgines. 1.850 ptes.
ÉS QUAN MIRO QUE Hl VEIG CLAR, Isabel Clara Simó. Premi Víctor Català 
1978. Col·lecció «Antílop». 200 pàgines.
MIREIA, Frederic Mistral. Vuitena edició.
Col·lecció «Biblioteca Selecta», 285. 220 pàgines.
L'AUCA DEL SENYOR ESTEVE, Santiago Rusinol. Dotzena edició.
Col·lecció «Biblioteca Selecta», 80. 224 pàgines.
LA PARADA, Joaquim Ruyra. Cinquena edició.
Col·lecció «Biblioteca Selecta», 17. 208 pàgines.

EDITORIAL TEIDE
EL BOSC I LA CIUTAT, M. Monge. Premi de la Caixa d'Estalvis de Sabadell. 
Col. «Què cal saber». Solucions ecològiques segons MAB-11 de la UNESCO. 
ELS PRONOMS FEBLES, Joan Gelabert i Crosa. Un llibre necessari, únic, dedi-
cat als pronoms febles, clar, pràctic, amb quadres relacionats mútuament.
PLATS I OLLES, L. Masip. Fotos G. Serra. Premi Escola Blanquerna 1977. 
Lectures nivells 5.® i 6.è d'E.G.B. amb exercicis. 184 ptes.
LES FINESTRES DEL MÓN, Dalmau. Dib. Jover. Premi Escola Blanquerna 1972. 
Lectures geogràfiques per a 4.* i 5.è d'E.G.B. amb exercicis. 193 ptes.
DICCIONARI DE SINÒNIMS I ANTÒNIMS, S. Pey. Reimpressió de la 4." edició. 
840 pàgs. amb vocabulari de barbarismes. Més de 35.000 entrades. 400 ptes.

ENCICLOPÈDIA CATALANA
GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA, volum XII.
Comprèn des de POS a RZ. 3.300 ptes.
DICCIONARI FRANCÈS-CATALÀ I CATALÀ-FRANCÈS, Carles i Rafael Castella-
nos. 1.096 pàgines. Mida 14X20 cm. 1.500 ptes.

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT
SANT LLORENÇ PAM A PAM. Operació entre rius, Josep Barberà.
Guia d’escalades a Sant Llorenç del Munt, Serres de l'Obac i del Cairat.
PREGUEM AMB LA BÍBLIA. Els càntics de l'Antic i del Nou Testament, presen-
tats per Bernabé Dalmau. Col·lecció «El Gra de Blat», 27.
PREGÀRIA AL VENT, Josep M. Ballarín. 2.* edició.
Un nou èxit de Mn. Ballarín. La primera edició exhaurida en tres mesos. 
CONTES I FAULES, de Lleó Tolstoi.
Col·lecció «La Xarxa», 20.
QUI VA A LA MUNTANYA?, Víctor Gost. Il·lustracions Josep M. Madoreli.
Col·lecció «Llibre de Motxilla».
LA VALL DEL BAC, Anna Borbonet.
Col·lecció «Llibre de Motxilla».
COM ENTENDRE LA BÍBLIA, Jordi Llimona.
Col·lecció «Saurí», 44.

LLIBRES RECOMANATS
POESIA, edició facsímil de la primera revista clandestina en català. (Aymà). 
PER QUI TOQUEN LES CAMPANES, Hemingway. Trad. J. Arbonès. 2." ed. (A.). 
CORRESPONDÈNCIA, P. Bosch-Gimpera - R. Olivar-Bertrand. (Aymà-Proa).
EL DOCTOR RIP I ALTRES RELATS, S. Espriu. Col. «El Balancí», 115. (Ed. 62). 
CLÀSSICS I MODERNS, Carles Riba. «M.O.L.C.», 10. 232 pàgs. (Edicions 62). 
POESIES ESCOLLIDES, Josep Carner. «M.O.L.C.», 11. 176 pàgs. (Edicions 62). 
L’ALIMENTACIÓ RACIONAL DEL COS HUMÀ, E. Thibaud-Comelade. (Barcino). 
L'ESCUDELLA - LA PIPA, Joan Amades. (Editorial Selecta).
52 HORES A TRAVÉS DE LA PELL, Robert Saladrigas. (Editorial Selecta). 
VIATGE AL PIRINEU DE LLEIDA, Josep M. Espinàs. (Editorial Selecta).
El FANTASMA SANTIAGO, N. Albó. II. M. Tobella. «La Xarxa». (P.A.M.).
UNA PEDRA PER CORONA, Ricard Creus. «La Xarxa». (P.A.MJ.
EL MASSÍS DE PEDRAFORCA, A. Jolis i M. A. Simó de Jolis. (P.A.M.). 
LITERATURA I SOCIETAT A LA CATALUNYA D’AVUI, R. Saladrigas. (P.A.M.).

L( llegiu llibres en català

En efecte, Josep Massot tenia davant seu 
dues possibilitats de realització com a in-
tel·lectual. La primera era dedicar-se a l’es- 
tudi i la investigació d'aspectes culturals 
del passat, aportant vis'ons sens dubte fo-
namentals, però que només interessarien 
una minoria d'especialistes. L’altra opció 
era entendre la història com a present, 
una història que ens ha condicionat i en-
cara condiciona la nostra existència indivi-
dual i col·lectiva. Aquest crec que ha estat 
el compromís de Massot amb el seu poble: 
que no podia tancar-se en un laboratori 
i que calia donar al ciutadà elements autèn-
tics de reflexió sobre la seva realitat im-
mediata.

Aquest compromís fa que la seva obra no 
tengui aquell distanciament i aquella fre-
dor de determinades obres d’investigació. 
El seu extraordinari coneixement biblio-
gràfic, el seu rigorós mètode d’ordenació 
i d’interpretació dels materials, les seves 
anàlisis de fets s;gnificatius, sovint des-
coneguts i/o menysvalorats, van més enllà 
d'un positivisme brillant. Massot arriba a 
conclusions —i les apura—• amb les quals 
es pot estar d’acord o no, però que sempre 
són fruit d’una reflexió a partir d'unes da-
des que no s’ha inventat i que ha relacio-
nat amb totes les referències necessàries. 
L’error en la dada ■—inevitable en aquest 
t!pus d’obres— sempre és sobre aspectes 
irrellevants que mai no poden influir en 
les conclusions.

CULTURA l VIDA A MALLORCA

L'any 1973, Josep Benet publicà, a les Edi-
cions Catalanes de París, Catalunya sota 
el règim franquista. Llegint el llibre de 
Massot, he recordat com Benet moltes 
vegades havia dit que calia dur a terme 
una tasca com la que ell havia fet, tant 
al País Valencià com a les Illes, car l'in-
tent de genocidi cultural abastava tots els 
nostres països i no solament el Principat. 
Josep Massot, aprofitant bona part del ma-
terial que havia pogut veure en estudiar la 
guerra a Mallorca, era la persona més idò-
nia per a dur a terme una feina com la de 
Josep Benet. I el que més pot sorprendre 
el lector és que, a Mallorca, aquell intent 
de genocidi de què parla Benet tingué els 
mateixos plantejaments i efectes que al 
Principat. Massot, després d'aportar docu-
mentació inèdita, ens dirà que «la situació 
de la Mallorca de 1939 —teòricament ven-
cedora de la guerra civil— no era gaire 
diferent, pel que fa a là cultura autòctona, 
que la de la Catalunya vençuda i ocupada. 
Com al Principat, les minories intel·lectuals 
s’havien exiliat, havien estat empresona-
des, havien emmudit o —en alguns casos— 
s’havien passat amb armes i bagatges a 
l’enemic (pàg. 187). I, a les conclusions 
generals del IHbre, s’hi pot llegir que «hem 
d'insistir en la importància de la repressió 
en tots els ordres que tingué lloc a Ma-
llorca a partir del 19 de juliol de 1936, no 
inferior a la del Principat, i constatar que 
molts d'intel·lectuals mallorquins la sofri-
ren d’una manera aguda».
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Per si no bastava l'esfereïdora panoràmica 
proporcionada pel llibre de Josep Benet, 
l'obra de J. Massot aporta més arguments 
sobre la repressió de què foren objecte 
els nostres pobles. Si Mallorca restà final-
ment al costat de les forces alçades, no 
podien argüir-se raons de separatisme en 
l’intent d’acabar amb la cultura autòctona. 
Ara, amb el llibre de Massot, podem veure 
més clarament l’extensió de les intencions 
dels qui guanyaren. Es tractava de tallar 
les expressions culturals autòctones d'al- 
tura, a la vegada que s'iniciava una hàbil 
campanya —que encara, residualment, cue-
ja—de deslligar la cultura de les Illes de la 
del Principat, per a, en definitiva, reduir 
la cultura autòctona a un patois. (Ara que 
tenim les obres de Benet i de Massot, 
crec que és urgent enllestir-ne una altra 
de les mateixes característiques sobre la 
repressió al País Valencià, per no sols arro-
donir el coneixement d'una de les èpoques 
més negres de l'Estat espanyol, sinó tam-
bé perquè servís als valencians, país que 
ha sofert una de les accions més aclapa-
radores dirigides a fer desaparèixer la seva 
personalitat cultural i històrica, tal com, 
amb molta pena, encara hem de compro-
var durant aquests mesos.)
La repressió cultural i la degradació de la 
mentalitat col·lectiva formaven part d'un 
quadre en el qual els drets democràtics 
més elementals eren desconeguts. No es 
pot oblidar que, a la petita Mallorca, la 
repressió política fou extraordinàriament 
dura, amb milers de morts i desapareguts, 
tal com Massot insinua en aquesta obra, 
a la vegada que ens promet un estudi 
monogràfic sobre aquella repressió, abso-
lutament exagerada si tenim en compte 
que Mallorca, durant la II República, havia 
estat un lloc de pau i tranquil·litat. En 
aquest sentit, l'obra ha d’esser relacio-
nada amb les del mateix autor, ja esmen-
tades, sobre la guerra civil i sobre l’Esglé-
sia mallorquina.
Potser algun lector demanaria a l'autor

Fotografia d'un número del suplement 
d'«EI Obrero Balear», aparegut a Barcelona 
durant la guerra civil, on col·laboraren 
alguns dels intel·lectuals d'esquerra estudiats 
i valorats per primera vegada 
a La guerra civil a Mallorca
i a Cultura i vida a Mallorca entre 
la guerra i la postguerra.

unes anàlisis més ideològiques. D'altres, 
un aprofundiment de les qüestions a par-
tir de mètodes sòcio-econòmics. Les con-
clusions, tanmateix, serien les mateixes. 
L'autor no defuig les grans qüestions. Per 
raons de formació, d'especialitat i de mè-
tode, la seva feina no era fer un llibre 
per a l'esquerra, per a dir-ho elemental- 
ment. L’òptica d’anàlisi és tan correcta 
com una altra. Diré més: determinats fets 
significatius només podien esser vistos 
des de la història de la repressió cultural, 
tal com l’autor els ha sabuts veure. No-
gensmenys, crec que seria molt interes-
sant enllestir una investigac!ó exhaustiva 
sobre les actituds d'homes que havien mi-

litat a partits d’esquerra, així com l'apor- 
tació d’aquesta esquerra ai procés de cons-
cienciació nacional que es produí fins a 
l'any 1936.

D’altra banda, no podem oblidar que, en 
una illa petita, les formes de supervivència 
—d'amagada continuïtat en l’esperança— 
havien d’esser absolutament especials, mi-
noritàries i quasi simbòliques en determi-
nats moments. Però efectives; contrària-
ment, no ens podríem explicar els fenò-
mens d’aquests últims anys. Més d'un lec-
tor no illenc, o que faci l’anàlisi a partir 
de supòsits ideològics maniqueus, no po-
drà entendre com de tertúlies familiars, 
d’homenatges poètics fets a l’ombra d'ins- 
titucions eclesiàstiques, d'una literatura de 
catacumbes, sovint més testimonial que 
altra cosa, fos possible connectar amb el 
sentit de l’autèntica cultura que ja era 
evident l’any 1936, almenys per a les mi-
nories influents i respectades. Massot no 
s’inventa una tradició per a menysvalorar- 
ne una altra. Simplement, ha analitzat el 
que hi havia, al marge del fet ideològic. 
En un mot, interessava la supervivència i 
hi havia uns homes que, a la seva manera 
i així com podien, la dugueren a terme. 
En els temps de crisi col·lectiva i d'opres- 
sió, són les minories les que donen testi-
moniatge i mantenen el foc.

El llibre de Josep Massot ben aviat esde-
vindrà un estudi fonamental per a conèixer 
part de la nostra història contemporània. 
Llibre que, sense cap dubte, haurien de 
llegir no sols els mallorqums, sinó molt 
especialment aquells que encara no acaben 
de veure clar, per realisme polític o per 
manca d'informació, la formulació de la 
comunitat cultural dels Països Catalans. 
Els repressors de l'antic règim sí que la 
tenien clara, aquesta idea, i intentaren ta-
llar totes les branques del pi. Tanmate!x, 
han tornat a créixer gràcies a fets i a 
persones que tingueren fe en el demà.

GREGORI MIR

Fragment d'un número del «Correo de Mallorca» del 14 de desembre de 1937, amb elogis a Pemàn i a la «nova Espanya» que encarnava.
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Saludo a Franco ¡¡Arriba España!!
Anoche, en el Teatro Principal

El grandioso discurso de Pemán
Sabia definición de la España Nueva

Preliminares. — Un Danzas típicas

lleno imponente

?s C1I?C° -v ftsdia de la tarde, 
f»«H„alluncla<'a Para el comienzo del 
del r Ca- beneficio de! ' Aguinaldo 

del cual era base nlIft d<>h{a

Tras un breve descanso, tuvo lu-
gar la exhibición de danzas típicas. 
Los nombres sólo de las señoritas 
Moner, Ciar, Montaner, Morey y Al- 
cover — discretísimamente acompa-
ñadas por los señores Ballester, Man- 
dilego y Pol — eran ya garantía del

Anteayer se admiró y ápJaudió a Pemán como 
alto poeta, ayer se le admiró y aplaudió como alto de-
finidor de la España nueva.

Discurso de la más elevada categoría fia sido el 
suyo, tanto por la médula de su fondo como por la

res cuando venía, y desdo que des-
pués la recorrí en todas sus dire-.clo-
nes, gozando con el clasicismo lumi-
noso de sus costas y el romanticismo 
que llevan en sus entrañas sus cue-
vas, cuenta en mí, cordialmente, fer-
vorosamente, con un enr.ir.orado más. 
Y ésto, no es decirle mucho a Mallor-
ca nnrniie nn va a envanecerse de

En las Huelgas, con

Franco, era España nrfs-

ma la que llegaba...

Cuando hace pocos dias veía yo 
abrirse las puertas del Monasterio do
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